
   
 

 
   

   

เรยีน ผูอ้า่น:   
 
รายงานเศรษฐกจิทีไ่ดจ้ัดสง่มาพรอ้มกับจดหมายฉบับนี้เป็นรายงานทีจ่ัดทําขึน้
โดยศูนย์ว ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยบริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) ไดร้ับอนุญาตจากธนาคารไทย
พาณิชยใ์หเ้ผยแพร่รายงานฉบับนี้แกลู่กคา้ของบรษัิท ทัง้นี้ บรษัิทหลักทรัพย ์
ไทยพาณิชย ์จํากัด ไดพ้จิารณาดูรายงานฉบับนี้แลว้ และเห็นดว้ยกับเนื้อหา
ของรายงาน 
 
SCBS เผยแพร่รายงานเศรษฐกจิฉบับนี้ในนามของบรษัิทเพือ่เป็นการเผยแพร่
ขอ้มลูเป็นการท่ัวไปเทา่นัน้ 
 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 
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ประเดิม GDP ไทยไตรมาสแรกของปีขยายตัวต่อเนื่องจากการ
ฟื ้นตัวของอุปสงค์ ในประเทศ ท่องเที ่ยวและการส่งออก  
คาดระยะถัดไปยังฟ้ืนตัวแต่อาจเร่ิมเห็นผลกระทบจากสงคราม 
 

KEY SUMMARY 

เศรษฐกิจไทย Q1/22 ขยายตัวต่อเน่ือง 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2022 ขยายตัวสูงกว่าคาด โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันท่ี 

2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาฟ้ืนตัว

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังสามามารถขยายตัว 1.1% จากไตรมาส

ก่อนหน้า หลังปรับปัจจัยฤดูกาล (QOQ sa) โดยเศรษฐกิจได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ 

ในประเทศท่ีได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและนักท่องเท่ียวท่ีเร่ิมกลับมาตามการเปิดประเทศ 

การส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ขณะที่หาก

พิจารณาในฝ่ังการผลิต (Production approach) พบว่ามีการฟ้ืนตัวได้ดีในหลายภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาค

บริการซึ่งสอดคล้องกับภาคท่องเที่ยวที่เริ ่มฟื้นตัว รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวตามการส่งออก และภาค

เกษตรปรับดีขึ้นตามปริมาณผลผลิต อย่างไรก็ตาม ภาคการก่อสร้างหดตัวลงในไตรมาสแรกจากการลงทุน

ภาครัฐท่ีชะลอตัว  

 

ในระยะถัดไปสงครามในยูเครนจะเร่ิมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ส าหรับในช่วงไตรมาส 2 EIC คาดเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอน 

(Omicron) ที่เริ่มคลี่คลายจากจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ทยอยลดลงและอัตราการได้รับวัคซีนของประชากรใน

ระดับสูง ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศฟ้ืนตัว กอปรกับภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวจากการทยอยเปิดประเทศท่ัวโลก 

อย่างไรก็ตาม EIC คาดว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเห็นถึงผลกระทบของสงครามในยูเครนในระยะต่อไป 

ผ่านผลกระทบของการค้าและเงินเฟ้อ โดยส่งออกไทยจะเริ่มเห็นผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์ รวมถึง

ปัญหาชะงักงันของอุปทานโลกจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน แม้ที่ผ่านมาผลกระทบต่อมูลค่าส่งออก

ไทยจะยังจ ากัด แต่ EIC คาดว่าการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบมากขึ้นในไตรมาส 2 ขณะท่ีผลกระทบด้าน 

เงินเฟ้อจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวสูงข้ึน สร้างแรงกดดันต่อการบริโภคและการลงทุนในประเทศ

ในระยะถัดไป 

 

EIC คาดเศรษฐกิจไทยปี 2022 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางหลายปัจจัยเส่ียง 
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่ามีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการท่องเที่ยวเป็น

ปัจจัยหนุนส าคัญในช่วงหลังของปีจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่ดีกว่าคาด ซึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายนโยบาย

ควบคุมโรคและเปิดเมืองที่เร็วขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่ยังขยายตัวแต่จะชะลอตัวลงในช่วงที่เหลือของปีจาก

เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัว ท้ังน้ี EIC คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2022 จะขยายตัวอย่างช้า ๆ ท่ี 2.7% แต่ยังมี

ความเสี่ยงด้านต ่าที่ต้องจับตา ได้แก่ (1) ราคาน ้ามันที่อาจเพิ่มขึ้นและอยู่ ในระดับสูงยาวนานกว่าคาดจากปัจจัย

สงครามรัสเซีย-ยูเครน (2) การชะงักงันของอุปทานในภาคการผลิตและขนส่ง รวมถึงอุปสงค์ที่อาจชะลอตัว



 

KEY POINTS 
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2022 ขยายตัว 2.2% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YOY) 
หรือคิดเป็น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ หลังปรับปัจจัยฤดูกาล (QOQ sa) ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2021 ที่ 1.8%YOY 
 

รูปท่ี 1 : เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2022 ขยายตัวอย่างท่ัวถึง ยกเว้นการลงทุนภาครัฐท่ีหดตัว 

 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช. 

 
 
 
 

มากกว่าคาด ทั้งจากการใช้นโยบายปิดเมืองท่ีเข้มงวดของจีนและมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียโดย

ชาติตะวันตก รวมถึงการตอบโต้จากฝ่ังรัสเซีย (3) การด าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางหลัก

ของโลก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที ่อาจท าให้ภาวะการเงินโลกตึงตัวและผันผวนมากข้ึน  

และ (4) ผลของแผลเป็นเศรษฐกิจที ่ถูกซ ้าเติมจากผลกระทบด้านค่าครองชีพที ่สูงขึ ้น จนอาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ของภาคครัวเรือนในวงกว้าง โดย EIC ก าลังติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ก่อนมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจอีกคร้ังในช่วงกลางเดือนมิถุนายนน้ี 



รูปท่ี 2 : แหล่งท่ีมาของการขยายตัว Real GDP (Contribution to growth) ไตรมาส 1 ปี 2022 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช. 

 
ในด้านการใช้จ่าย (Expenditure Approach) สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวอย่างทั่วถึง ยกเว้น
การลงทุนภาครัฐและการเปล่ียนแปลงสินค้าคงเหลือท่ีหดตัว  

• การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวท่ี 3.9% (เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เร่งตัวขึ้นจาก 0.4% ในไตรมาส
ก่อนหน้าจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น  แม้ได้รับแรง
กดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้การใช้จ่ายขยายตัวได้ในทั้งกลุ่มสินค้าคงทน สินค้ากึ่งคงทน 
สินค้าไม่คงทน และบริการสุทธิ  

• การลงทุนภาครัฐพลิกกลับกลับมาหดตัว -4.7% หลังจากที่ขยายตัว 1.7% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหดตัวทั้ง
การลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ -6.5% และ -2.1% ตามล าดับ และหดตัวทั้งในด้านการก่อสร้างและ
ด้านเครื่องมือเครื่องจักรที่ -3.9% และ -7% ตามล าดับ  

• การลงทุนภาคเอกชนพลิกกลับมาขยายตัว 2.9% หลังจากที่หดตัว -0.8% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน
ในด้านเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัว 5.4% จากการลงทุนในหมวดยานพาหนะเป็นหลัก ในขณะที่หมวดอื่น ๆ 
ชะลอตัวลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากต้นทุนการน าเข้าสินค้าที่สูงขึ้น ขณะที่ด้านการก่อสร้างลดลง -8%  

• การบริโภคภาครัฐขยายตัว 4.6% ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 8.1% โดยการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่
ไม่เป็นตัวเงินส าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดที่ขยายตัว 74.5% เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 38.5% 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในทางตรงกันข้ามค่าตอบแทน
แรงงานและรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการลดลง -2.6% และ -3.8% หลังจากที่ขยายตัว 0.4% และ 11.4%  
ในไตรมาสก่อนหน้า 

• มูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีแท้จริงขยายตัว 10.2% ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ 16.6% ซึ่งเป็นไปตามการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโรคที่เคยส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตในช่วงก่อนหน้า รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และการค้าโลก นอกจากนี้ ยังได้รับอานิสงส์จากภาวะสงครามที่เพิ่มอุปสงค์ของสินค้ากลุ่มอาหาร การส่งออก
ทองค าที่สูง และภาวะเงินบาทอ่อนค่า 

• มูลค่าการน าเข้าสินค้าท่ีแท้จริงขยายตัวชะลอลงที ่4.4% จาก 14% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัว
ทั้งในสินค้าอุปโภคบริโภคตามอุปสงค์จากภาคครัวเรือน สินค้าทุนตามอุปสงค์เครื่องมือเครื่องจักร และสินค้า
วัตถุดิบ โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นการน าเข้ามาเพื่อผลิตและส่งออก 



• การส่งออกภาคบริการขยายตัวเร่งขึ้นมากท่ี 30.7% เร่งตัวขึ้นจาก 28.8% ในไตรมาสก่อนหน้าจากรายรับจาก
การท่องเที่ยวและการบริการขนส่งสินค้า รวมถึงค่าบริการธุรกิจอื่น ๆ ในขณะที่การน าเข้าบริการแม้จะชะลอลง
มาที่ 15.4% จาก 28.1% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังขยายตัวในระดับสูงตามค่าบริการขนส่งสินค้าที่สูง 

• ส่วนการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือถึงแม้ว่าจะปรับลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า แต่สินค้า
คงเหลือมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าถึง 253,556 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้การสะสมสินค้าคงคลัง
เพิ่มขึ้นมากในสินค้าอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โดยเฉพาะน ้ามันดิบทั้งจากความกังวลด้านสงครามในยูเครน
และราคาที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสะสมสินค้าคงคลังมากขึ้นในกลุ่มน ้าตาล เครื่องประดับอัญมณี 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์เบื้องต้น ในทางตรงกันข้ามมีการ
สะสมสินค้าคงคลังลดลงในหมวดยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าเกษตร 
 

ด้านการผลิต (Production Approach) สามารถขยายตัวได้ทั้งในภาคการเกษตร ภาคการผลิต

อุตสาหกรรม และภาคบริการ 

• ภาคการเกษตรขยายตัวได้มากที่สุดในรอบ 15 ไตรมาสที่ 4.1% หลังจากที่หดตัว -0.6% ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยขยายตัวทั้งการผลิตในหมวดพืช ปศุสัตว์ และประมง จากผลผลิตพืชส าคัญที่ขยายตัว เช่น ข้าวเปลือก 
อ้อยโรงงาน ปาล์มน ้ามัน และสับปะรด รวมถึงผลผลิตประมงและปศุสัตว์ที่ดีขึ้น 

• ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.5% ชะลอลงจาก 2.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของสาขาการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว 1.9% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 3.8% จากและสาขาการท าเหมืองแร่และ
เหมืองหินที่หดตัว -18.7% ต่อเนื่องจากที่หดตัว -13.4% ในไตรมาสก่อนหน้า  

• ภาคบริการขยายตัว 2.9% เร่งตัวขึ้นจาก 1.7% ในไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายตัวในสาขาที่พักแรมและ
ร้านอาหาร การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ภาคการก่อสร้างที่หดตัว -5.5% เป็นปัจจัยฉุดส าคัญ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ภาครัฐไม่มีการลงทุนก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่เพิ่มเติมในเดือนนี้หลังจากที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูสิ้นสุดไปในไตรมาส
ก่อนหน้า 

 

IMPLICATIONS 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2022 ขยายตัวสูงกว่าคาด โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง
ติดต่อกันที่ 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมา

ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกยังสามารถขยายตัว ได้ 1.1% จากไตรมาส

ก่อนหน้า หลังปรับปัจจัยฤดูกาล (QOQ sa)  โดยเศรษฐกิจได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟื ้นตัวของอุปสงค์ 

ในประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคและนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาตามการเปิดประเทศ  

การส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ในด้านการผลิต 

(Production approach) พบว่ามีการฟื้นตัวตัวได้ดีในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจน าโดยภาคบริการตามการท่องเที่ยวที่เริ่ม

ฟื้นตัว รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวตามการส่งออกและภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นตามปริมาณผลผลิต อย่างไรก็ตาม 

ภาคการก่อสร้างหดตัวลงในไตรมาสแรกจากการลงทุนภาครัฐที่ชะลอตัว 



ส าหรับในช่วงไตรมาส 2 EIC คาดเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการเปิดเมือง แต่จะเริ่มเห็น

ผลกระทบจากสงครามผ่านการส่งออกท่ีเร่ิมชะลอตัวและเงินเฟ้อท่ียังเร่งตัวสูง การแพร่ระบาดของโอมิครอน 
(Omicron) ที่เริ่มคลี่คลายจากจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ทยอยลดลงและอัตราการฉีดวัคซีนที่คืบหน้า (รูปที่ 3) ส่งผล

ต่อเนื่องให้อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ระดับใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้น กอปรกับภาคการ

ท่องเที่ยวที่ขยายตัวจากการทยอยเปิดประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านในเอเชีย อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจไทยจะเริ่มเห็นถึงผลกระทบของสงครามในยูเครนและการใช้มาตรการปิดเมืองที่เข้มข้นของจีนในไตรมาส

ถัดไปผ่านผลกระทบของการค้าและเงินเฟ้อ โดยคาดส่งออกไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์โลก 

โดยเฉพาะจากจีน รวมถึงปัญหาชะงักงันของอุปทานโลกจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทั้งนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา

ผลกระทบต่อมูลค่าส่งออกไทยจะยังจ ากัดในไตรมาสแรก แต่ EIC คาดว่าการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบมากขึ้น

ในระยะต่อไป รวมถึงผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานและโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ที่จะสร้างแรงกดดันต่อการ

บริโภคและการลงทุนในประเทศในระยะถัดไป (รูปที่ 4) 

รูปที่ 3 : จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับอัตรา

การได้รับวัคซีนของคนในประเทศที่สูง ภาครัฐจึงเตรียมปรับมาตรการเพ่ือเตรียมประกาศให้โควิดเป็น

โรคประจ าถ่ิน (endemic) ในเดือนกรกฎาคม 

 
ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



รูปที่ 4 : เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงด้านอุปทานจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการ Zero 

Covid ของจีน เป็นผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และต้นทุนผู้ประกอบการปรับสูงข้ึนต่อเน่ือง 

 

ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย,์ UN FAO, Bloomberg และ CEIC 

 
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการ
ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนุนส าคัญในช่วงหลังของปีจากแนวโน้มนกัท่องเที่ยวที่ดีกว่าคาดจากการผ่อนคลายนโยบายควบคุม
โรคและเปิดเมืองที่เร็วขึ้น ประกอบกับการส่งออกที่ยังขยายตัวแต่จะชะลอตัวลงในช่วงที่เหลือของปีจากเศรษฐกิจโลกที่
มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้ EIC คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2022 จะขยายตัวอย่างช้า ๆ ที่ 2.7% แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต ่า
ที่ต้องจับตา ได้แก่ (1) ราคาน ้ามันที่อาจเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าคาดจากปัจจัยสงครามรัสเซีย-ยูเครน  
จนอาจท าให้เกิดความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจซบเซาคู่กับเงินเฟ้อสูง (stagflation) ที่รุนแรงและเนิ่นนานขึ้น (2) การชะงักงัน
ของอุปทานในภาคการผลิตและขนส่ง รวมถึงอุปสงค์ที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาด ทั้งจากการใช้นโยบายปิดเมืองที่
เข้มงวดของจีนและมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจรวมถึงการตอบโต้จากฝั่งรัสเซีย อาจท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอ
มากกว่าคาด กระทบต่อการส่งออกของไทย (3) การด าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของธนาคารกลางหลักของโลก 
โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่อาจท าให้ภาวะการเงินโลกตึงตัวและผันผวนมากขึ้น และ (4) ผลของแผลเป็น
เศรษฐกิจที ่ถ ูกซ ้าเติมจากผลกระทบด้านค่าครองชีพที ่สูงขึ ้น จนอาจกระทบต่อความสามารถในการ ช าระหนี้ 
ของภาคครัวเรือนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ EIC ก าลังติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ประมาณการ

เศรษฐกิจอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้  

บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/8273 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/8273


ผู้เขียนบทวิเคราะห์ 

ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์ (poonyawat.sreesing@scb.co.th)              

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส                                                      

วิชาญ กุลาตี (vishal.gulati@scb.co.th) 

นักวิเคราะห์ 

 

______ 

 

ECONOMIC AND FINANCIAL MARKET RESEARCH 
ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ 

รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ดร. ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน 

วชิรวัฒน์ บานช่ืน 

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส 

ดร.ปุณยวัจน์ ศรีสิงห์  

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส 

จงรัก ก้องก าชัย 

นักวิเคราะห์ 

ณิชนันท์ โลกวิทูล 

นักวิเคราะห์ 

ปัณณ์ พัฒนศิริ 

นักวิเคราะห์ 

วิชาญ กุลาตี 

นักวิเคราะห์ 

อสมา เหล่ียมมุกดา 

นักวิเคราะห์ 

 
 

 



 


